
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE

Pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 cu
privire la Codul Muncii

Art. I. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 din 22
aprilie 2014, se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 lit. c se modifică după cum urmează:

„c) preia de la creatorii și deținătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic
Național al României, în condițiile și la termenele prevăzute în prezenta lege sau asigură
depozitarea la un operator economic autorizat, din bugetul Arhivelor Naționale, în cazul în
care acestea nu sunt preluate în termen de 3 luni;”

2. La articolul 5, după lit. i se adaugă o nouă literă, lit i1 cu următorul conținut:

„i1) În baza nomenclatorului și a unei declarații a creatorului sau deținătorului de
documente, întocmite conform art. 112, stabilește dacă un creator sau deținător de
documente creează sau deține documente din Fondul Arhivistic Național;”

3. Articolul 5 lit. h se modifică după cum urmează:

„h) asigură, prin unitățile de învățământ specifice, pregătirea și specializarea personalului
necesar desfășurării activităților arhivistice;”

4. La articolul 5, după lit. h se adaugă o nouă literă, lit j1 cu următorul conținut:

„j1) autorizează scoaterea permanentă a documentelor care nu fac parte din Fondul
Arhivistic Național din țară pentru filiale și sucursale lichidate pe teritoriul României,
având sediul societății mamă în afara țării;”

5. La articolul 9 se vor modifica alin. (1), alin. (2) și alin (3) după cum urmează:

„(1) Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente sau la operatorii
economici autorizați să presteze servicii arhivistice în unități arhivistice, în al doilea an de
la constituire, pe bază de proces-verbal de predare-primire, întocmit potrivit anexei nr. 3.
Documentele se pot păstra și în format digital de către operatorii economici autorizați,
care dețin și autorizația de prestare servicii arhivistice digitalizate.



(2) Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozitul creatorului sau
deținătorului de arhivă se ţine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4, care se poate păstra ș
în format electronic, de către un operator economic autorizat.

(3) Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea conducerii
creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al serviciilor
judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în funcţie de creatorii la nivel central sau local, în
urma selecţionării (eliminându-se sintagma „transferului în alt depozit de arhivă”) sau ca
urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi
de neînlăturat.”

6. La articolul 9, după alin. (2) se adaugă un nou alineat, alin. (21) cu următorul conținut:

„(21) Registrul ținut în format electronic va fi predat Operatorului Economic Autorizat,
odată cu predarea arhivei, în format .csv standard care să permită importul într-o altă bază
de date.”

7. La articolul 9, după alin (3) se vor adăuga două alineate noi, alin. (31) și alin. (4), având următorul
conținut:

„(31) Prin excepție, scoaterea din evidența arhivei a documentelor care nu fac parte din
Fondul Arhivistic Național, astfel cum a fost stabilit de către Arhivele Naționale pe baza
nomenclatorului și a declarației, în condițiile art. 111 se poate face cu aprobarea
conducerii creatorilor sau deținătorilor de documente, fără avizul Arhivelor Naționale.

(4) Documentele predate către un operator economic autorizat nu reprezintă scoaterea din
evidența arhivei, ci doar delegarea activității ținerii evidenței și păstrării arhivei și nu
necesită, în niciun caz, avizul Arhivelor Naționale;”

8. Articolul 11 se va modifica după cum urmează:

„(1) În cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de documente funcţionează câte o comisie
de selecţionare, numită prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective, fiind compusă
din: un preşedinte, un secretar, un arhivist propriu sau contractat din cadrul Operatorilor
Economici Autorizați şi un număr impar de membri numiţi din rândul specialiștilor proprii.
Această comisie se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza fiecare
unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea luată se
consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5.

(2) Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre eliminare
ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se
înaintează spre aprobare Comisiei centrale de selecţionare, în cazul creatorilor şi deţinătorilor
de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Național la nivel central, sau comisiilor din
cadrul serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, în cazul celorlalţi creatori şi deţinători de
documente care fac parte din Fondul Arhivistic Național.

(3) Documentele se scot din evidenţele arhivelor şi se pot elimina numai în baza
proceselor-verbale ale comisiilor prevăzute la alin. (2), (21), (22).

(4)În cazul administratorului unic, acesta poartă răspunderea pentru selecţionarea documentelor
din arhivă.”

9. La articolul 11, după alin. (2), se vor adăuga trei noi alineate, alin. (21), (22) și (23), cu următorul
conținut:

„(21) Activitatea de selecționare a documentelor poate fi efectuată de către un operator
economic autorizat, in baza unui contract de prestări servicii;



(22) Din comisia întrunită în condițiile alin 21 în cadrul Operatorului Economic Autorizat va
face parte cel puțin un membru din rândul creatorului sau deținătorului de documente;

(23) Comunicarea actelor în condițiile alin (2) se poate face și electronic, cu respectarea
legislației privind semnătura electronică.”

10. După articolul 11, se va introduce un nou articol, articolul 111, având următorul conținut:

„(1) În baza nomenclatorului confirmat în condițiile Art. 8, Arhivele Naționale pot stabili că
entitatea nu creează sau deține documente care fac parte din Fondul Arhivistic Național;

(2) Nomenclatorul va fi trimis o singură dată la Arhivele Naționale, împreună cu o
declarație a creatorului sau deținătorului de arhivă în sensul lipsei crearii ori deținerii de
documente care fac parte din Fondul Arhivistic Național, spre a fi confirmat;

(3)După confirmare, unitatea va putea selecționa documentele în condițiile Art. 11, fără
aprobarea Comisiei centrale ori Comisiilor județene, după caz, ale Arhivelor Naționale;

(4)Confirmarea este valabilă cât timp unitatea nu își modifica structura organizatorica sau
specificul activitatii. Daca apar astfel de schimbari, nomenclatorul modificat va fi transmis
din nou spre confirmare catre Arhivele Nationale.”

11. La articolul 12, după alin. (1) se va introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul conținut:

„(11) Documentele pot fi predate spre păstrare unui Operator Economic Autorizat, fără a
se considera că acestea sunt scoase din evidența arhivei;”

12. Articolul 12 alin. (2) se va modifica după cum urmează:

„(2) Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente sunt obligate să le păstreze în
spaţii special amenajate pentru arhivă, cu excepția cazurilor în care documentele au fost
predate spre păstrare unui Operator Economic Autorizat. Noile construcţii ale creatorilor şi
deţinătorilor de arhivă vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau serviciile judeţene ale
Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor.”

13. La articolul 12, după alin. (2), se va adăuga un nou alineat, alin (21), cu următorul conținut:

„(21)Alin. (2) nu este aplicabil Operatorilor Economici Autorizați;”

14. Articolul 12 alin. (3) se va modifica după cum urmează:

„(3) Arhivele Naţionale şi serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale pot prelungi termenul de
păstrare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Național la deţinători până la
asigurarea spaţiilor necesare preluării lor, prin încheierea de contracte de prestări servicii de
arhivare, costurile fiind suportate din bugetul Arhivelor Naționale.”

15. La articolul 12, după alin. (4) se vor introduce două noi alineate, alin. (41) și (42), având următorul
conținut:

„(41) Condițiile specifice de păstrare vor fi stabilite de Normativul privind caracteristicile
tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor
aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă, emis de Arhivele Naționale, în
termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi;



(42) Arhivele Nationale vor convoca asociațiile profesionale din domeniu în vederea
consultării acestora cu scopul de a elabora Normativului menționat la aliniatul precedent.”

16. Articolul 13 alin. (1) se va modifica după cum urmează:

„(1)Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente, precum și operatorii economici
autorizați depun spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale şi la serviciile judeţene ale
Arhivelor Naţionale, după cum urmează:”

17. La articolul 13, după alin. (1) se va adăuga un nou alineat, alin. (11), cu următorul conținut:

„(11) Arhivele Naționale sau serviciile județene ale Arhivelor naționale pot contracta
operatori economici autorizați pentru păstrarea documentelor, în condițiile legislației
privind achizițiile publice, în cazul în care acestea nu sunt preluate în termen de 3 luni, ori
în cazul în care se constată necesitatea externalizării păstrării;”

18. Articolul 14 alin. (2) se va modifica după cum urmează:

„(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informaţii,
Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, alte organe cu atribuţii în domeniul
siguranţei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în condiţiile
prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art. 13 sau pot preda aceste
documente unui operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice, contra cost.”

19. Articolul 15 alin. (2) se va modifica după cum urmează:

„(2) Deţinătorul care doreşte să vândă documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al
României este obligat să comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz, serviciilor
judeţene ale Arhivelor Naţionale, care au prioritate la cumpărarea oricăror documente care fac
parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi care trebuie să se pronunţe în termen de 60 de
zile de la data înregistrării comunicării. În aceleași condiții, deținătorul care dorește să vândă
documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României le poate preda unui
operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice, contra cost.”

20. Articolul 16 se va modifica după cum urmează:

„Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind
drepturile individuale ale cetăţenilor, vor fi păstrate de către creatorii şi deţinătorii de documente
sau pot fi predate unui operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice, contra
cost, cu respectarea termenului legal pentru selecționarea documentelor cu valoare
practica.”

21. La articolul 18 alin. (3) se modifică după cum urmează:

„(3) Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate și extrase
privind drepturile cetățenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice,
aflate la casele teritoriale de pensii și la Arhivele Naționale sau, după caz, a serviciilor
județene/Serviciului Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale se predau cu prioritate,
pe bază de contract, operatorilor economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice, la
cererea acestora.”

22. La articolul 18 după alin. (3) se adaugă un nou alineat, alin (31) cu următorul cuprins:

„(31) Costurile asociate transferului și serviciilor de păstrare ale documentelor prevăzute la
alin. (3) se suportă din bugetul Arhivelor Naționale respectiv, din bugetul Casei Naționale
de Pensii Publice.”



23. Articolul 18 alin. (4) se va modifica după cum urmează:

„(4) În cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul, finanţarea transferului arhivei
către un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice se va face, cu prioritate, de
către lichidator, din fondul de lichidare, la tarife stabilite liber pe piață, în condiţiile art. 4 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau,
după caz, din averea debitorului. În acest caz, judecătorul sindic va fi obligat ca, în termen de
60 de zile de la încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul economic
autorizat, să se pronunțe cu privire la efectuarea plății astfel: (i) dacă debitoare nu dispune
de lichidități, însă are bunuri, prețul contractului se va plăti din fondul de lichidare, sub
formă de împrumut, iar la vânzarea activelor debitoarei, împrumutul va fi rambursat către
UNPIR; (ii) dacă debitoarea nu are nici lichidități, nici bunuri, prețul contractului va fi plătit,
în mod defintiv, din fondul de lichidare, în conformitate cu art. 4 alin. (6) din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.”

24. La articolul 18, după alin. (4) se vor adăuga două noi alineate, respectiv alin. (41) și alin. (42), cu
următorul conțiut:

„(41) În cazul persoanelor juridice pentru care s-a declanșat procedura insolvenței, plata
datorată operatorilor economici autorizați în baza contractului de prestări servicii
arhivistice va fi asimilată plății pentru serviciile curente, generând creanțe curente
exigibile care se plătesc la scadență și pentru care nu este nevoie de înscrierea la masa
credală.

(42) În cazul persoanelor juridice care și-au încetat existența și nu au notificat acest lucru
operatorului economic autorizat cu care au contractat, cel din urmă va trimite, succesiv,
două notificări la sediul pe care obișnuia să-l aibă persoana juridică și, în lipsa unui
răspuns, o a treia notificare atât către aceasta, cât și către Arhivele Naționale, cu
mențiunea că arhiva înmânată operatorului va fi distrusă. Prima notificare va fi transmisă
după trecerea unui termen de 30 de zile de la scadență, a doua notificare după trecerea a
30 de zile de la trimiterea celei dintâi, iar cea de-a treia după trecerea a 20 de zile de la
trimiterea celei de-a doua notificări.”

25. La articolul 18 alin. (5) lit. a și b se vor modifica după cum urmează:

„(5) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1)-(4) se instituie obligaţia notificării
Arhivelor Naţionale sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al
Arhivelor Naţionale, după cum urmează:

a) de către lichidatori: cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător
de documente şi, în termen de 30 de zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu
privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii
arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor
dizolvaţi;

b) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), cu respectarea termenului de 30 de zile de la
încheierea contractelor prevăzute la alin. (1) cu privire la documentele preluate în baza
contractelor prevăzute la alin. (1);”

26. La articolul 18 după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:

„(51) Notificarea prevăzută la alin. (5) conține toate denumirile anterioare cunoscute ale
creatorilor dizolvați, de la înființare până la dizolvare.”



27. Articolul 18 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) În scopul informării publice se instituie obligaţia de a publica toate denumirile anterioare
cunoscute ale creatorilor dizolvați, de la înființare până la dizolvare, precum și informaţii
relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel:

a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului,
inclusiv prin pagina proprie de internet;
b) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), prin pagina proprie de
internet, în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice prevăzut la art.
25 alin. (1).”

28. La articolul 19, alin. (2), (3), (4) și (5) se vor modifica după cum urmează:

„(2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează, contra cost, conform prevederilor legale, pentru unul
sau mai multe servicii arhivistice, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile referitoare la:
a)competenţa profesională - operatorul economic dispune de personal angajat permanent cu
normă întreagă cu contract de muncă, având pregătirea profesională necesară prestării
serviciilor arhivistice;
b)baza materială - operatorul economic dispune de resurse materiale suficiente, precum: spaţiu
corespunzător desfăşurării activităţii de depozitare şi conservare a arhivei, echipamente și
dotări pentru personal în vederea începerii şi desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1),
măsuri de protecție a documentelor
c) autorizație ISU pentru spațiu de depozitare a documentelor;
d) destinația spațiului utilizat să fie de depozitare.

(3) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.

(4) Autorizaţia de funcţionare se reînnoieşte obligatoriu, înainte de împlinirea perioadei
prevăzute la alin. (3). În cazul schimbării sediului principal și sub rezerva îndeplinirii
condițiilor de la alin. (2), operatorul economic trebuie să notifice Arhivelor Naționale
schimbarea sediului principal și noua adresă. În cazul divizării operatorului economic
autorizat, autorizația de funcționare rămâne valabilă pentru una dintre entitățile noi.

(5) În cazul reînnoirii autorizației, precum și în cazul notificării prevăzute la alin. anterior,
operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice depune la Arhivele Naţionale sau la
serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz,
documentaţia actualizată care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).”

29. Se va adăuga un nou articol după articolul 19, respectiv articolul 191, cu următorul conținut:

„Art. 191

(1) În vederea realizării unei arhive digitale, operatorii economici autorizați vor obține o
autorizație de funcționare distinctă, denumită „Autorizație de prestare servicii arhivistice
digitalizate”, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) existența unui sistem informatic securizat care să asigure integritatea, permanența și
secretizarea documentelor;
b) existența unui program de backup pentru copierea și salvarea documentelor într-o
locație diferită și securizată;
c) existența programelor antivirus care să garanteze detectarea activităților de hacking și a
furtului de informații;
d) existența unor scanere performante care să asigure integritatea documentelor pe
parcursul activităților de scanare.



(2) În sensul prezentui articol, prin „arhivă digitală” se va înțelege un sistem electronic de
arhivare cuprinzând totalitatea documentelor dematerializate, transpuse din format fizic în
format electronic prin scanare și extragere de metadate.
(3) Copia digitală obținută prin scanare nu este de natură să înlocuiască exemplarul
original al documentelor din arhivă și va fi circulată ca atare.

(4) Copiile digitale astfel create se păstrează pe durata stabilită prin nomenclator pentru
categoriile de documente care au fost copiate, iar eliminarea lor se face prin același regim
ca pentru orice alte documente din arhivă.”

30. La articolul 20, se va modifica alin. (4) și vor fi adăugate două noi alineate, alin. (5) și (6), după
cum urmează:

„(4) Contractele de prestări servicii încheiate în lipsa autorizației din partea Arhivelor
Naționale sau pe perioada suspendării acesteia sunt lovite de nulitate absolută, operatorul
fiind obligat să predea arhiva creatorului de documente și să înapoieze suma primită din
partea acestuia.

(5) Încheierea contractelor în condițiile prevăzute la alin. (4) reprezintă contravenție și se
va sancționa potrivit art. 36.

(6) Răspunderea persoanei juridice care încheie contracte cu operatori în lipsa autorizației
din partea Arhivelor Naționale sau pe perioada suspendării acesteia nu exclude
răspunderea organelor sale sociale, care vor răspunde în aceleași condiții ca persoana
juridică.”

31. La articolul 24, după alin. (4), se va adăuga un nou alineat, alin. (5) cu următorul conținut:

„(5) Încălcarea prevederilor de la alineatele anterioare se sancționează potrivit art. 36.”

32. Articolul 29 alin. (1) se va modifica după cum urmează:

„(1) Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt
obligaţi să elibereze, potrivit legii, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare, la cererea, în
format letric sau în format electronic, a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate,
adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele
pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl
privesc pe solicitant.”

33. La articolul 29 după alineatul (1) se adaugă un nou alineat, alin. (11), după cum urmează:

„(11) Certificatele, adeverințele, copiile și extrasele prevăzute la alin. (1) se pot elibera în
format electronic sau în format letric, cu predare personală, prin reprezentant legal sau
prin servicii de curierat, cu aviz de primire.”

34. Articolul 29 alin. (3) se va modifica după cum urmează:

„(3) Serviciile arhivistice prestate în condițiile alin. (1) de către operatorii economici autorizați în
prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite
maxime sunt stabilite anual de către Arhivele Naționale după consultarea operatorilor
economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice, aceste tarife indexându-se anual
cu creșterea salariului minim pe economie din ziua imediat următoare publicării în
Monitorul Oficial a noului salariul minim pe economie.”



35. La articolul 29, după alin.(3) se adaugă 7 noi alineate, respectiv alin. (31) – (37), după cum
urmează:

„(31) Casele teritoriale de pensii decontează cheltuielile efectuate de către cetățean cu
serviciile arhivistice prestate în condițiile alin. (1) în cazul documentelor cu valoare
practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate, adeverințe şi extrase privind
drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor.

(32) Cheltuielile prevăzute la art. (31) sunt suportate de la bugetul asigurărilor sociale de
stat și se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile
de eligibilitate aplicabile.

(33) Plata din bugetul asigurărilor sociale de stat a cheltuielilor prevăzute la alin. (31) se
face în cel mult 90 de zile de la depunerea documentelor prevăzute în metodologia de
decontare elaborată de Casa Națională de Pensii Publice.

(34) Nu sunt eligibile pentru decont cheltuielile efectuate de către cetățean cu servicii
arhivistice prestate în condițiile alin. (1) în urma cărora s-au eliberat copii, certificate,
adeverințe sau extrase care nu corespund HG nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de
aplicare a legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

(35) Unei persoane i se vor deconta o singură dată cheltuielile efectuate cu servicii
arhivistice prestate în condițiile alin. (1) pentru fiecare tip de adeverință valorificată de
casele teritoriale de pensii și eliberată conform legii în vigoare, pentru fiecare angajator la
care persoana a desfășurat activitate.

(36) Casele teritoriale de pensii informează și îndrumă cetățenii în vederea solicitării
copiilor, certificatelor, adeverințelor şi extraselor privind drepturile referitoare la stagiile de
cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor respectiv decontării cheltuielilor efectuate de
cetățean cu serviciile arhivistice prestate în condițiile alin. (1).

(37) Tarifele prevăzute la alin. (3) sunt scutite de TVA.”

36. La articolul 29, după alin. (37) se va introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Prestarea serviciilor arhivistice de eliberare a documentelor la cererea parchetelor și a
organelor de poliție se face contra cost.”

37. La articolul 31, după alin. (2) se va adăuga un nou alineat, alin. (3) cu următorul conținut:

„(3) Creatorii și deținătorii de documente prevăzuți la art. 2 au posibilitatea de preda
documentele unui operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice, contra
cost.”

38. La articolul 36, lit. (h) se modifică după cum urmează:

„(h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (4), alin. (5) lit. a), lit. b), lit. c) și alin. (6),
art. 19 alin. (1) şi (4), art. 24 şi art. 29 alin. (1), precum şi practicarea de servicii arhivistice cu
depăşirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 29 alin. (3);”

39. La articolul 36, după lit. i se vor adăuga două litere, după cum urmează:

„j) contractarea unui operator economic care nu este autorizat de Arhivele Naționale
pentru a presta servicii arhivistice;



k) prestarea de servicii arhvistice de catre un operator fără a fi autorizat de Arhivele
Naționale.”

40. Articolul 37 alin. (2) se va modifica după cum urmează:

„(2) Amenda se aplică atât persoanei fizice, cât și persoanei juridice care a contractat
operatori economici neautorizați, în cel din urmă caz fiind sancționată atât persoana
juridică, cât și organele decizionale.”

41. La articolul 37 după alin. (2) se adaugă un nou alineat, alineat (21) cu următorul cuprins:

„(21) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin legea nr.
180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen
de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare și
sancționare a contravențiilor în domeniul arhivistic, jumătate din cuantumul amenzii
dispuse, agentul constatator, făcând mențiune despre această posibilitate în
procesul-verbal.”

42. Articolul 38 se va modifica după cum urmează:

„Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 36 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
împuterniciţii Arhivelor Naţionale sau, după caz, ai serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, de
către Curtea de Conturi sau de către ANAF. Veniturile realizate de un operator economic cu
încălcarea art. 36 lit. j și k pot fi reținute de ANAF.”

43. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Creatorii şi/sau deţinătorii de documente sunt obligaţi să comunice în scris, în termen de 30 de
zile, Arhivelor Naţionale sau, după caz, serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, documentele
care le atestă înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea, în condiţiile legii, precum şi măsurile
dispuse în vederea arhivării documentelor create sau deţinute de aceştia, inclusiv în cazul
lichidării voluntare.”

Art. II. -

1. Prevederile punctului 21 și ale punctului 34 de la art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

2. În termenul prevăzut la art. 1 se aprobă prin hotărâre a guvernului normele metodologice de
decontare a cheltuielilor cu serviciile arhivistice necesare eliberării de copii, certificate, adeverințe
şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor
prin utilizarea documentelor cu valoare practică.

3. Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții
ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 se actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 18 mai
2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Articolul 34 alin. (61) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(61) În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare
conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar



este obligat să elibereze salariaţilor, în termen de maxim 90 de zile lucrătoare, un document
care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5) şi să transmită în
registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.”

2. La articolul 260 alin. (1), după lit. r) se adaugă o nouă literă, lit. s) după cum urmează:

„s) încălcarea prevederilor art. 34 alin. (61), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;”

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din ____________ cu
respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituția României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

_________________

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în ședința din ____________ cu respectarea
prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constituția României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

_________________


